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Z życia Kościoła

∎ "Promieniowanie
Ojcostwa"

W

przyszłą niedzielę, 14
października, obchodzić
będziemy w naszej ojczyźnie
XVIII Dzień Papieski. Hasło tegorocznego dnia "Promieniowanie Ojcostwa" zaczerpnięto
bezpośrednio z tytułu dramatu
autorstwa Karola Wojtyły z
1964 r.
Warto przypomnieć, że już od
2001 r. w niedzielę poprzedzającą
wybór Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową, w całej Polsce obchodzony jest Dzień Papieski. Przyjmuje się, iż dzień ten ma cztery
wymiary: 1) intelektualny - organizowane są konferencje i różnego typu fora dyskusyjne, których tematem jest nauczanie św.
Jana Pawła II; 2) duchowy - to czas
duchowej łączności z obecnym Ojcem Świętym i modlitwy w jego
intencjach; w niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski w parafiach odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski;
3) artystyczny - Fundacja „Dzieło
Nowego Tysiąclecia” wręcza nagrody "Totus Tuus" w tym roku
nominacje dotyczą czterech kategorii: „Promocja Godności Człowieka”, „Osiągnięcia w dziedzinie
kultury chrześcijańskiej”, Propagowanie Nauczania Świętego Jana
Pawła II” oraz nagroda medialna;
W tym dniu dodatkowo organizowane są koncerty i inne występy
artystyczne - nie inaczej będzie i w
tym roku; 4) charytatywny - organizowana jest publiczna zbiórka
pieniędzy, w której corocznie

udział bierze blisko 100 tysięcy
wolontariuszy, zaś zebrane środki
przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia uzdolnionym
młodym ludziom pochodzącym z
wiosek i małych miast - również z
naszej parafii.
Przypomnijmy, iż obecny rok
wiąże się z pewnymi rocznicami z
życia św. Jana Pawła II, a mianowicie: 60. rocznicą sakry biskupiej
(Papież Pius XII 4 lipca 1958 r.
mianował ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, zaś 28.09.1958 r.
została udzielona K. Wojtyle sakra
biskupia); 40. rocznicę wyboru na
Stolicę Piotrową (16 października 1978 r.).
Dodatkowo obchodzimy 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Jak czytamy na stronie internetowej Fundacja „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” "Hasło tegorocznego
Dnia Papieskiego Promieniowanie
Ojcostwa zachęca też do ponownego sięgnięcia do homilii św. Jana
Pawła II wygłoszonej w Kielcach 3
czerwca 1991 roku poświęconej
IV Przykazaniu Bożemu – Czcij
ojca swego i matkę swoją. Możemy tę homilię rozumieć jako
konkretne wskazówki nadal aktualne w naszej Ojczyźnie. Św. Jan
Paweł II przypomina nam, że Odkupienie dokonuje się najpierw
przez rodzinę. Papież wskazując
na kluczowe znaczenie rodziny
zauważa: „Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci,
do synów i córek. Mówią: „Czcij
ojca i matkę”. Z równą siłą jednak

odnoszą się do rodziców: „Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał
na tę cześć. Bądź godny imienia
ojca! Bądź godna imienia matki!”
(...) Czcij ojca i matkę – powiada
czwarte przykazanie Boże. Ale
żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i
przyjmowane jako dar Boga. Tak,
każde dziecko jest darem Boga.
Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny. (...)
Podstawą prawdziwej miłości do
dziecka jest autentyczna miłość
między małżonkami, zaś podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu, właśnie to Boże ojcostwo”.
GL ∎

∎ Październik
miesiącem Różańca
Świętego

P

aździernik to miesiąc, w
którym modlimy się modlitwą różańcową do Matki Bożej.
W tym roku Ojciec Święty postanowił zachęcić wszystkich wiernych na całym świecie do odmawiania przez cały październik
codziennie Różańca Świętego.
Chodzi o zjednoczenie się w komunii i pokucie, jako lud Boży,
prosząc Matkę Bożą i Świętego
Michała Archanioła, aby chronili Kościół od diabła, który
zawsze stara się oddzielić nas
od Boga i dzielić między nami –
czytamy w komunikacie Biura
Prasowego Stolicy Apostolskiej.
W ostatnich dniach, przed wyjazdem do krajów bałtyckich, Ojciec Święty spotkał się z o. Fréderic Fornos S.I., międzynarodowym
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dyrektorem Światowej Sieci Modlitwy za Papieża, i poprosił go,
aby rozpowszechniał swój apel do
wszystkich wiernych na całym
świecie, zapraszając ich do kończenia odmawiania Różańca starożytną antyfoną „Sub Tuum Praesidium” [„Pod Twoją obronę” –
red.] oraz modlitwą do św. Michała Archanioła, który chroni nas
i pomaga nam w walce ze złem
(por. Ap 12, 7-12).
Modlitwa – jak powiedział Papież 11 września w homilii porannej Mszy św. cytując Księgę Hioba
– jest bronią w walce z Wielkim
Oskarżycielem, który „krąży po
świecie próbując oskarżać”. Tylko
modlitwa może go pokonać. Rosyjscy mistycy i wielcy święci
wszystkich tradycji radzili, aby w
chwilach duchowych turbulencji
chronić się pod płaszczem Świętej
Bożej Rodzicielki odmawiając antyfonę „Sub Tuum Praesidum”.
Tą prośbą o wstawiennictwo,
Ojciec Święty prosi wiernych całego świata o modlitwę, aby
Święta Boża Rodzicielka chroniła
Kościół pod swym płaszczem, zachowała go przed atakami złego
ducha, wielkiego oskarżyciela, a
jednocześnie czyniła go coraz bardziej świadomym win, błędów
oraz nadużyć popełnionych w czasie obecnym i w przeszłości, a
także czyniła zaangażowanym w
ich zwalczanie, aby zło nie zwyciężyło.
Ojciec Święty poprosił także,
aby odmawianie Różańca Świętego w październiku kończono
modlitwą napisaną przez Leona
XIII: „Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce, a przeciw
niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną. Oby go
Bóg pogromić raczył, pokornie o to
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich
zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po
tym świecie krążą, mocą Bożą strąć
do piekła. Amen”.
BP KEP/EPISKOPAT.PL ∎

∎ Skąd właściwie
wziął się Różaniec,
czyli słów kilka o św.
Dominiku i wieńcu
z róż (cz. I)

N

azwa Różaniec wywodzi się
ze średniowiecza. Według
ówczesnych poglądów stworzony świat traktowano jako
księgę o Panu Bogu, tym samym
w całej przyrodzie dopatrywano się rzeczywistości duchowych.
Szczególną rolę w takim patrzeniu na Boga i świat pełniły kwiaty,
które symbolizowały różne cechy.
Modlitwy traktowane były jako
duchowe kwiaty, dlatego też odmawianie różańca porównywano
z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd
modlitwę tę nazwano wieńcem z
róż, czyli różańcem. Pewna legenda mówi, iż istniał zwyczaj ozdabiania głowy, który przeniesiono również na Maryję. Otóż jedynym dobrym uczynkiem jaki
czynił pewien bardzo leniwy młodzieniec było codzienne przyozdabianie figury Maryi wieńcem z
kwiatów. Młodzieniec ów wstąpił
do zakonu, co doprowadziło do
tego, że nie miał już czasu na codzienne zbieranie kwiatów na
wieniec. Było mu tego żal i już zamierzał opuścić klasztor, gdy pewien stary mnich udzielił mu takiej rady: „Jeśli chcesz życiem nowym cieszyć Maryję Królową, ze
szlachetnych czynów wianek w
każdy dzień niech dostanie. Wplataj weń słowa chwały (…) po pięćdziesiąt Zdrowaś Maryja codziennie będziesz odmawiać. To już będzie cały wieniec, który ona bardziej ceni niźli lilie, niźli róże”.
Modlitwa różańcowa kształtowała się przez kilkanaście wieków
i przechodziła przez różne etapy.
Już w pierwszych wiekach chrześcijanie za szczególnie ważną
uważali nieustanną modlitwę - w
zakonach oraz pustelniach "popu-

larne" były modlitwy powtarzalne. Trzeba dodać, iż pierwszą i
najstarszą modlitwą chrześcijan
jest modlitwa, której nauczył sam
Jezus czyli „Ojcze nasz” Wg świadectwa z III w. pewien pustelnik
Paweł z Teb, który starał się odmawiać każdego dnia trzysta razy
"Ojcze nasz" do liczenia modlitw
używał trzystu kamyków, które
kładł sobie na kolana i stopniowo
zrzucał. Już od VI w. do liczenia
modlitw używano sznura z paciorkami. W IX w. do kanonu "powtarzalnych" formuł weszło zaczerpnięte z Ewangelii tzw. Pozdrowienie anielskie, czyli "Zdrowaś Maryjo". Jednak chrześcijanie w
swych modlitwach odczuwali potrzebę proszenia Maryji o wstawiennictwo. Modlitwa różańcowa
bardzo rozwinęła się w średniowieczu. Wówczas pojawił się zwyczaj odmawiania stu pięćdziesięciu "Zdrowaś Maryjo", co było inspirowane psałterzem, który liczy
sto pięćdziesiąt psalmów, potocznie mówiono o Różańcu jako o
„psałterzu Maryi”. Za twórcę oraz
wielkiego propagatora Różańca
uważa się Św. Dominika. Legenda
głosi, że został on posłany przez
papieża, by zwalczyć herezję katarów. Niestety podejmowane przez
niego działania - kazania, rozmowy z heretykami, kaznodziejstwo - okazały się zupełnie bezskutecznie. Wówczas Dominik postanowił modlić się bez przerwy
przez trzy dni i noce, aż w końcu
stracił przytomność. Ukazała mu
się Najświętsza Maryja Panna w
towarzystwie trzech aniołów i powiedziała: "Drogi Dominiku, czy
wiesz, jakiej broni chce użyć Błogosławiona Trójca, aby zmienić
ten świat? O moja Pani – odpowiedział św. Dominik – lepiej wiesz
ode mnie, bo Ty zawsze byłaś
obok Jezusa Chrystusa głównym
narzędziem naszego zbawienia.
Wówczas Matka Najświętsza rzekła: Chcę, abyś wiedział, że w tego
rodzaju walce taranem pozostaje
zawsze Psałterz anielski, który
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jest kamieniem węgielnym Nowego Testamentu. Jeśli więc
chcesz zdobyć te zatwardziałe dusze i pozyskać je dla Boga, głoś
mój Psałterz. Św. Dominik wrócił
do miasta i udał się do katedry.
Rozpętała się przerażająca burza,
ludzi ogarnęła trwoga, zaś Maryja
z wizerunku na obrazie umieszczonym w kościele trzykrotnie
unosiła ku niebu swe dłonie, by
przyzywać Bożą pomstę, jeśli ludzie się nie nawrócą. W końcu, w
odpowiedzi na modlitwy św. Dominika burza ucichła, a on zaczął
nauczać, zaś jego słowa były tak
przekonujące, że niemal wszyscy
mieszkańcy miasta nawrócili się i
modlili słowami Różańca. Tak oto
Dominik zaczął uczyć ludzi różańca, a jego nauka przyniosła
wspaniałe owoce. Aleksander VI
w bulii Selius qui perfecta z 1495
r. nawiązał do tej żywej legendy:
“Przez zasługi św. Dominika, który
głosił różaniec w dawnych czasach, cały świat został zachowany
od powszechnej ruiny”.
Ostateczny kształt modlitwy
różańcowej ustalił się w XV dzięki
dominikaninowi Alamusowi a la
Roche (1428-1475). On ustalił
liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na
wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane
modlitwą „Ojcze nasz”. Dla rozpowszechniania tej modlitwy założył
pierwsze bractwo różańcowe.
Dzięki zakonowi dominikań-
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skiemu modlitwa różańcowa już
Przynosili Mu również dzieci,
w XV w. stała się znana w całym żeby ich dotknął; lecz uczniowie
Kościele.
GL ∎ szorstko zabraniali im tego.
A Jezus, widząc to, oburzył się i
Słowo Boże na niedzielę
rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie
przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. ZaI czytanie: Rdz 2, 18-24;
prawdę, powiadam wam: Kto nie
II czytanie: Hbr 2, 9-11;
przyjmie królestwa Bożego jak
Ewangelia: Mk 10, 2-16;
dziecko, ten nie wejdzie do niego».
Słowa Ewangelii
I biorąc je w objęcia, kładł na
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, nie ręce i błogosławił je.
a chcąc Go wystawić na próbę, pyRozważanie
tali Go, czy wolno mężowi oddalić Tajemnicę wierności i nierozeżonę.
rwalności małżeństwa można wyOdpowiadając, zapytał ich: «Co razić słowem "przymierze", bo kowam przykazał Mojżesz?»
jarzy się ono z nierozerwalną więOni rzekli: «Mojżesz pozwolił zią Boga z ludem. Boga, który ponapisać list rozwodowy i oddalić». mimo słabości swego narodu niWówczas Jezus rzekł do nich: gdy nie zrywa przymierza. Nauka
«Przez wzgląd na zatwardziałość Chrystusa o małżeństwie opiera
serc waszych napisał wam to się na wierze w człowieka i wierze
przykazanie. Lecz na początku w ludzką miłość. Skoro Bóg czyni
stworzenia Bóg stworzył ich jako człowieka
partnerem
przymężczyznę i kobietę: dlatego opu- mierza, to czyż ludzie, których łąści człowiek ojca swego i matkę i czy miłość i pragną dla siebie dozłączy się ze swoją żoną, i będą ob- bra, nie są w stanie zbudować głęoje jednym ciałem. A tak już nie są bokiej i trwałej relacji? Przymiedwojgiem, lecz jednym ciałem. Co rze jest więzią niezniszczalnej miwięc Bóg złączył, tego niech czło- łości, a jej gwarantem jest Bóg. W
wiek nie rozdziela».
niej ma udział również przymieW domu uczniowie raz jeszcze rze zawierane między małżonpytali Go o to. Powiedział im: «Kto kami, które Kościół, mocą Chryoddala swoją żonę, a bierze inną, stusa, podnosi do godności sakrapopełnia względem niej cudzołó- mentu.
O. JAROSŁAW KRAWIEC OP
stwo. I jeśli żona opuści swego
„EWANGELIA 2018” ∎
męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

∎ Przymierze
miłości

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli
się w przygotowanie uroczystości odpustowej ku
czci Św. Michała Archanioła.
2. Rozpoczął się miesiąc różańcowy, nabożeństwa
różańcowe w Starzynie o godz. 17.30, w St. Dworze o godz. 17.00, w Werblini o godz. 18.00, a w
dni, kiedy jest tam msza święta pół godziny przed
jej rozpoczęciem. Zachęcamy tez do wspólnego
odmawiana różańca w naszych rodzinach.
3. W piątek o godz. 16.30 msza święta w intencji
zmarłych nauczycieli ze Starzyna.
4. W sobotę o godz. 11.00 na plebanii spotkanie dla

scholii parafialnej.
5. W najbliższą sobotę kolejne czuwanie fatimskie,
ofiarowane w intencji mieszkańców Sulicic i Starzyńskiego Dworu. O godz. 17.30 różaniec fatimski, o 18.00 msza święta, a następnie procesja z
figurą Matki Bożej. Prosimy o przyniesienie ze
sobą świec.
6. U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Michała Archanioła”. Przy głównym wyjściu otrzymać można
kartki na wypominki, które będziemy odmawiać
w miesiącu listopadzie.
7. Zapowiedzi przedślubne:
III-cia: Damian Bartłomiej Darul i Lesia Shyba z
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par. Starzyno.
8. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach.
Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańcom Połchówka –
domy po prawej stronie w kierunku na Świecino, a o sprzątanie
kościoła w czwartek po porannej mszy świętej przed uroczystością ślubną prosimy państwa Zielke i Maszota. Dziękujemy 41 rodzinom za ofiary na rzecz elektryfikacji naszych dzwonów. Serdecznie dziękujemy rodzinie państwa Kulka za prace przy remoncie zawieszenia dzwonów – zakupiliśmy belki i deski dębowe dla
wzmocnienia i remontu wieży. Dziękujemy panu Krystianowi Meter, Bartłomiejowi Grubba i Robertowi Lewickiemu za prace na
cmentarzu, panu Mieczysławowi Ossowskiemu i Sławomirowi
Rompcy za prace przy kaplicy w Werblini, a panu Korneliuszowi
Białk z Goszczyna za wykonanie i wymianę drzwi do kaplicy w
Werblini.
9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Cecylię Styn, lat 78, z Karwieńskich Błot, pochowaną w piątek na naszym cmentarzu.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na październik
Intencja ogólna: Aby młodzież na
kontynencie afrykańskim miała
dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Myśl tygodnia
„Nigdy nie zapominaj, że Bóg uczynił z ciebie swojego przyjaciela”
Św. Jan Chryzostom ∎

Redakcja: Damian Pulczyński,
Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
oraz artykuły do publikacji prosimy
kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Każdy numer biuletynu zamykany jest
w czwartek wieczorem. Archiwalne
numery biuletynu znajdują się na
stronie internetowej parafii. Pozyskane ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.

Poniedziałek, 8 października 2018 r.
07:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla matki
Marty i córki Jagody
18:00 + Rodzice Monika i Leon Kirszling. Marta i Teofil Mroch
Wtorek, 9 października 2018 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Zdzisław i Błażej Lantowski
Środa, 10 października 2018 r.
18:00 + Jan (9 r. śm.) i Elżbieta Kohs
07:00 W intencji parafian
18:30 Starzyno: Dziękczynna z prośbą o Boże bło15:30 Msza ślubna: Rafał Warras i Anna Żbikowska
gosławieństwo dla rodziny w 10. rocznicę
17:00 Nowenna Werblinia: Do Matki Bożej z prośbą
ślubu p. Iwony i Krystiana Piontke
o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziny Piątek, 12 października 2018 r.
Rompca; + Syn Grzegorz Kownatke (dn. ur.); 07:00 + Ojciec Zygfryd (r. śm.)
+ Członkinie z III Róży Żywego Różańca 16:30 Starzyno: + Nauczyciele ze szkoły w Starzyz Werblini
nie
18:00 Nowenna Starzyno: Z podziękowaniem za 18:00 + Babcia Anna Felkner, Helena Plińska
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bło- Sobota, 13 października 2018 r.
gosławieństwo i zdrowie dla taty Jana w 70.
– Wspomnienie bł. Honorata Koźmińurodziny – od dzieci z rodzinami; Do Matki
skiego
Bożej z prośbą o Boże błogosławieństwo 07:00 + Rodzice Aniela i Paweł Muttke, brat Zbii zdrowie dla członkiń Żywego Różańca z Kłagniew (dn. ur.), Franciszek i bratowa Janina; Do Matki Bożej Różańcowej z podziękodwiga.
waniem za otrzymane łaski z prośbą o dal- 15:00 Msza ślubna: Marcin Zielke i Natalia Maszota
sze; + Matka Barbara Bojke (8 r. śm.), ojciec 18:00 Do Matki Bożej z prośbą o Boże błogosłaLeon, brat Czesław, dziadkowie z obojga
wieństwo i zdrowie dla rodziny w 30. roczstron; + Dziadkowie Magdalena i Jan Kromnicę ślubu
liccy; + Wanda Prądzyńska, z rodziny Sowiń- Niedziela, 14 października 2018 r.
skich i Prądzyńskich; + Franciszek Deling;
– XXVIII Zwykła Zwykła
+ Brunon i Andrzej Karsznia, rodzice Brygida 07:00 + Rodzice Zofia i Józef Fikus, Zygmunt Zielke
i Franciszek Rutha, Maria i Augustyn Karsz- 08:30 Werblinia: + Dziadkowie Anna i Michał
nia; + Jan Drzeżdżon; + Jan i Klara KobierzyńGoyke, wujkowie Franciszek, Józef i Tadeusz
scy, bracia i szwagrowie
10:00 + Rodzice Rohde, teściowie Drzeżdżon.
Czwartek, 11 października 2018 r.
12:00 Dziękczynna o zdrowie i dalsze błogosła07:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rowieństwo w 35. rocznice ślubu
dziny w 4. rocznicę ślubu
18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy

